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Την σεμπριά θα τη βρείτε στα σίγουρα, στα μέρη μας:

Θησείο: βιβλιοπωλείο Λεμόνι (Ηρακλειδών 22), βιβλιοπωλείο
Ακροκέραμος (Ηρακλειδών και Ακταίου 19). Άνω Πετράλωνα:
βιβλιοπωλείο Αμόνι (πλατεία Μερκούρη), κοινωνικός χώρος για
την υγεία (στο κατειλημμένο πρώην ΠΙΚΠΑ, Τιμοδήμου και Α-
ντωνιάδου). Κάτω Πετράλωνα: πολιτιστικός χώρος Ταξίδι
Χωρίς Χάρτη (Αριστοβούλου 16), Σπιρτόκουτο (Κειριαδών 15).
Κουκάκι: ψιλικατζίδικο (Δημητρακοπούλου 89 και Γ. Ολυμπίου). 

Για τον Μπωντλαίρ είναι ο βοτανολόγος του πεζοδρομίου. Ο
Μπένγιαμιν τον θεωρεί προϊόν του μοντερνισμού και της
βιομηχανικής επανάστασης. Ο Μπρετόν μέσα από αυτόν
αναζήτησε την τυχαιότητα, την παράξενη ομορφιά του
ομοιόμορφου πλήθους, το ζωντάνεμα του ρομαντισμού.
Ο flâneur γεννήθηκε στους παριζιάνικους δρόμους. Και
σε κάθε περίπτωση ζει και αναπαράγεται στους δρόμους
της μητρόπολης. 

Ας πούμε ότι flâneur είναι ο (άσκοπα) περιφερόμενος περιπα-
τητής, ο εθισμένος στην περιπλάνηση, ο ανώνυμος μέσα
στο πλήθος ο οποίος απολαμβάνει να παρατηρεί -αλλά και
να είναι κομμάτι- της κοινωνικής κίνησης. Είναι αυτός
που τον δεκατοένατο αιώνα μπορεί να φλέρταρε με την
χαμηλή παραβατικότητα, όχι ως πηγή έμπνευσης για τους
(μετέπειτα) καλλιτεχνικούς κύκλους αλλά ως αναπόφευ-
κτο κομμάτι της κοινωνικής του αναπαραγωγής.

Ο κύριος Φλανέριος κρατάει από εκεί τη σκούφια του. Ζώντας
τη δικιά του εποχή, τη δικιά του καθημερινότητα, κουβα-
λώντας τις δικές του αντιφάσεις. Έχει για παρέα την τα-
ξική του συνείδηση, τη νοιάξη για εκείνα τα αγόρια και
εκείνα τα κορίτσια που τον γυροφέρνουν, την ανάγκη για
αναζητήσεις και πειραματισμούς. Έχει και αυτή τη συνή-
θεια να τα μοιράζεται όλα αυτά με τους γύρω του. Το φθι-
νόπωρο, λοιπόν, έπιασε το χαρτί και το μολύβι και δύο
μήνες αργότερα, στο μεταίχμιο του χρόνου τύπωσε την
«σεμπριά»*. Με τη συντροφιά του Λόγκαν, της Μαρίνας,
της Sonoreuse, της Persef, της Myla, του Jnor αλλά και
όλων αυτών των φιγούρων που ντύνουν τις παρακάτω
ιστορίες. Η «σεμπριά» ήταν ένα όμορφο απάγκιο γι΄αυτό
το δίμηνο. Θα ξανασυναντηθούμε. 

Στην γλώσσα και την πράξη
της ελληνικής επαρχίας η σεμπριά
υποδήλωνει τη συνεργασία, 
την αλληλοβοήθεια, 
την αλληλεγγύη, το σμίξιμο.

*

sempriazine@hotmail.com



σ υ ν α ν τ η θ ή κ α μ ε  
σ τ ο  μ ε τ α ί χ μ ι ο
Στο μεταίχμιο των συναισθημάτων / στο μεταίχμιο της ημέρας,
εκεί όπου τα φώτα των φαναριών και τα νέον των καταστημάτων
ανυπομονούσαν να συναντήσουν τη νύχτα,
εκεί όπου το απόκοσμο τυρκουάζ χρώμα του ουρανού 
αναπολούσε το γαλήνιο τυρκουάζ του καλοκαιρινού βυθού.

Μία ανεξήγητη ηρεμία,
είτε μιλάμε για τον αττικό ουρανό
είτε μιλάμε για τον αττικό βυθό / αττική ήταν και εκεί,
το υπενθυμίζουν οι περιοριστικοί όροι που κανιβαλίζουν 
πάνω στα σώματα συντρόφ.ων.ισσών /
οι δικαστικές αρχές συμπληρώνουν τα σχολικά κενά 
των μαθημάτων γεωγραφίας.

Εκείνο το απόγευμα, κάτω από τη βροχή /
οι χοντρές στάλες της έπεφταν στο μέτωπο σαν τα βαρειά στοιχεία
της Hermes γραφομηχανής πάνω στη μελανοταινία.
Εκείνο το απόγευμα το ποδήλατο έτρεχε / 
η σόλα των παπουτσιών ήταν πολύ πιθανόν να λιώσει / 
το ποδήλατο έτρεχε / οι σκέψεις τρέχανε / 
πάντα ένα βήμα μπροστά / να με συναντούν / 
δεν έφταιγαν οι γάμπες / έφταιγε το τόσο όμορφο και γαμημένο
τυρκουάζ / που θύμιζε το τυρκουάζ του καλοκαιριού / 
το τελευταίο μή υποψιασμένο / και γι΄αυτό όμορφο /
και ας μην ήσουν εκεί / ήσουν απλά παραδίπλα / 
να παιχνιδίζεις σε έναν ιδιότυπο υδάτινο διάδρομο με σχοινιά /
ένα καλοκαιρινό κοραλίτο / 
ναι, ξέρω και ποιοι θα χαμογελάσουν / 
η γενιά των φοιτητικών. / Aνάμνηση.

Αριστερά / δεξιά / 
για να αποφύγω τις ανοιχτές πληγές στο σώμα 
ενός αριστοκράτη νομοθέτη /
594 χρόνια πριν από το μηδέν του ζήτησαν να διαμεσολαβήσει /

γαμώτο, δεν έχω
φράγκα να βάλω
και χρώμα 
σε αυτή τη σελίδα,
θα έβγαινε πολύ
ωραία, πίστεψέ με



γ ύ ρ ω  α π ό έ ν α ό μ ο ρ φ ο
γ α μ η μ έ ν ο  τ υ ρ κ ο υ ά ζ

από τη μία οι μικρές εξεγέρσεις 
των αθηναίων / από την άλλη οι ευγενείς.
Αριστερά / δεξιά /
τρέχω για να φύγω / 
δεν υπάρχει χώρος για νομοθέτες τώρα / 
μία η εξέγερση / εκεί στ΄ αριστερά σου / 
στην καρδιά.

Μην την πατάς / την κόρνα / 
το μεσαίο δάχτυλό μου για σένα 
τον από πίσω / 
άσε με /
θα τσουλήσω με το τσουβάλι 
των αναμνήσεών μου / 
τί να καταλάβεις και εσύ / 
μέσα στη θαλπωρή της λαμαρίνας /
εδώ πάνω, σε μαστιγώνει ο αέρας / 
στεγνώνει το δάκρυ / 
ζεσταίνει η σκέψη  / 
βγαίνει το περίσσευμα από τα πνευμόνια /
σφίγγουν οι μύες /
εδώ το ζεις / 
δεν μεταφέρεσαι απλά από το
ένα σημείο στο άλλο /
εδώ ζεις τη μεταφορά.

Επτά / με μισό μάτι πλέον /
και τους νάνους /
και τα θαύματα του κόσμου / 
και τα εκκλησιαστικά μυστήρια /
και τη θύρα του γηπέδου /
και τις θανάσιμες πεθερές /
και τις μέρες φαγούρας /
με μισό μάτι πλέον.



σχέδιο: persef
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χειμώνας 1972 

Κ α λ π ά κ ι
τάγμα ανεπιθύμητων, στη μέση του πουθενά / 

δίπλα σε ένα χωριό των τεσσάρων μόνιμων κατοίκων / 

ιδεολογία με το τσουβάλι / απαγορευμένη ζώνη / 

στην εσχατιά των εθνικών συνόρων / 

αλήθεια, τόση εμπιστοσύνη στους «εθνικούς προδότες»; /

μία συνοριακή γραμμή, η φύλαξή της, στα χέρια και στο

μυαλό τους / σαν έγκλειστοι σε ψυχιατρείο / 

μια δεκαετία μετά το  σύνθημα θα συμπεριλάβει 

και τις φυλακές / 

τρέχαμε στα κάγκελα να δούμε το αμάξι που περνούσε / 

λίγα τα αμάξια τότε / ακόμα λιγότερα αυτά που φτάνανε 

στο Καλπάκι / διαδικασία ολόκληρη /

γραφειοκρατία / στην Ασφάλεια των Ιωαννίνων / 

να είσαι έτοιμος να απαντήσεις πειστικά σε αναρίθμητα

«γιατί» / γιατί εσύ; / γιατί εκεί; / γιατί τώρα; / 

γιατί τόσο καιρό; / και μετά η αναμονή / 

ξαναπέρνα τρείς ημέρες μετά / 

ξεσκονισμένος ο φάκελός σου, θα έχει απαντήσει 

στα προηγούμενα «γιατί» / 

και θα ξέρεις αν θα έχεις 

στα χέρια σου την άδεια για να ταξιδέψεις / 

στο Καλπάκι / απαγορευμένη ζώνη / 

στρατιωτικά μυστικά, λέγανε / 

κοινό το μυστικό / απαγορευμένα μυαλά σε τιμωρία / 

32 μήνες / χωρίς τη φυλακή.



Πόσο θα αντέξεις / το μυαλό δοκιμάζεται / το σώμα δοκιμάζεται /

στο άχτι τους έχεις / η ευκαιρία δόθηκε βράδυ / 

τη μάτωσες τη μύτη του λοχαγού και ας ήξερες 

ότι οι δικαιολογίες μετά δε θα πιάνανε / 

και βρέθηκες χωρίς να το πολυκαταλάβεις σε ομάδα αποναρκοθέτησης / 

ήταν αλλιώς τότε / στην άκρη νοητών συνοριακών γραμμών / 

με ένα οπλοπολυβόλο να σε σημαδεύει απ’ απέναντι σε κάθε σου βήμα / 

κάνει κρύο / είναι και ο ιδρώτας κρύος / 

ένα ύπουλο σύρμα να ανυπομονεί να συναντήσει τα άρβυλά σου / το βήμα σου /

και αν βρεθείτε; / ο μηχανικός ακολουθεί τα σημάδια από την «ουρίτσα» της

στολής για να έρθει να σε συναντήσει / εσένα / τα άρβυλα / το σύρμα / 

τυχερός αν δε σε συναντήσει αυτό πρώτο / δε θα έχεις χρόνο να το σκεφτείς /

ενώ τώρα άπλετος χρόνος να σκεφτείς εκείνους της ομάδας που χάσανε πόδια / 

και κατάλαβες την τιμωρία σου όταν οι άλλοι πήρανε τις 33 δραχμές / 

εσύ εισέπραξες άρνηση / οι άλλοι ήταν «εθελοντές» λέγανε, εσύ τιμωρημένος /

ανακατωσούρα στο μυαλό / «εθελοντές» /

πόσο εθελοντής είναι ένας ποι-φυ-τζής; / πόσο τιμωρημένος ήσουν εσύ;

Άσε με ρε πατέρα! / 

μία ερώτηση / μόνο για σένα / 

τάγμα ανεπιθύμητων δεν είπες; / 

γι’ αυτούς ήσουν ανεπιθύμητος / αυτοί για σένα γίνανε ποτέ ανεπιθύμητοι; / 

όχι, δε θα πάω / πάνε 2,5 χρόνια και κάτι τώρα / το έχουμε λήξει αυτό /

δείξε υπομονή / 

θα σου χαρίσω φάκελο για να μαζεύεις τα χαρτιά που στέλνουνε / 

ε, ψιτ, σου είπα δε θα πάω / 

όχι, δε σου πουλάω τρέλα / εδώ δεν πούλησα τρέλα στο στρατό /

πάλι τα μπέρδεψες / δεν είμαι, απλά, αρνητής στράτευσης / σκέτος / 

δε βάζω το χακί αλλά δε θα δουλέψω και εθελοντικά για πάρτη του / 

θυμήσου τους «εθελοντές» που είχες πλάι σου / 

εκεί στο σύνορο / 

και μπορεί να καταλάβεις.
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Πολύ πρόσφατα συνειδητοποίησα πόσο

πολύ μ'αρέσει να ακούω πολιτικές εκπομπές

όταν προσδίδομαι σε αναγκαστικές, πλην

βαρετές δουλειές (βλέπε πλύσιμο πιάτων,

καθάρισμα σπιτιού κ.τ.λ.). Τίποτα πιο 

ικανοποιητικό από το να προβληματίζεσαι 

με την πολυπλοκότητα του ζητήματος της

μαντίλας, τις εμπειρίες των τρανς γυναικών

στις φυλακές κ.α. κάνοντας τις 

καθημερινές καταναγκαστικές εργασίες. 

Το μεγάλο όμως κλικ έγινε όταν μιλώντας

με μια φίλη μου εξηγούσε το πως η ίδια 

αντιμετωπίζει το να κάνει ραδιόφωνο. Εκτός

λοιπόν απο το προφανές της διάδοσης 

απόψεων και αναλύσεων σε ένα άλλο 

κομμάτι του πληθυσμού ή απλά σε 

συντρόφ.ους.ισσες είναι αυτό το κομμάτι

της συνεχής αυτομόρφωσης.

Γιατί κακά τα ψέματα, για να

ετοιμάσεις μία καλή πολιτική

εκπομπή, πάνω σε οποιοδήποτε

θέμα, η οποία θα δημιουργήσει

ερωτήματα, θα λύσει απορίες,

θα ανοίξει καινούργιους 

δρόμους ανάλυσης και 

σκέψης, πρέπει να (ξανα) 

διαβάσεις σχετικά βιβλία και

μπροσούρες, να συζητήσεις με

τις/τους γύρω σου, 

να διαλέξεις τραγούδια σχετικά

με την θεματική σου...

Έχοντας λοιπόν όλ΄αυτά 

υπ’ όψιν μου καθώς και ότι

υπάρχουν λίγες ικανοποιητικές

πολιτικές εκπομπές, και κυρίως

στα ραδιόφωνα που εκπέμπουν

στα ραδιοκύμματα, αποφάσισα

να αρχίσω να μαθαίνω τα του

ραδιοφώνου. Και μάλιστα να

ξεκινήσω απο τα προφανή, 

δηλαδή κονσόλα! 

Τώρα αυτό που συμβαίνει είναι

ότι εμένα μ’ αρέσει να 

καταλαβαίνω πώς λειτουργούν

τα πράγματα εξ’ αρχής, το μόνο

πρόβλημα είναι ότι δε ξέρω

τίποτα από τεχνικά, οι γνώσεις

μου φτάνουν μέχρι τις μπρίζες,

τους διακόπτες και τα ον-οφ.



Το άλλο πρόβλημα είναι ότι συχνά οι 

τεχνικοί είναι άντρες, που συχνά δεν

είναι έτοιμοι να μοιραστούν τις γνώσεις

τους (ακόμα περισσότερο άμα είσαι 

τύπισσα) ή προσπαθούν να τις 

«μοιραστούν» με το λάθος τρόπο. 

Για να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα

και για να αποκτήσω μια κάποια επαφή με

το ραδιόφωνο αποφάσισα να πάω 

στο φεστιβαλ ραδιοφώνου Radio Dragon,  

οργανωμένο απ’ το μελλοντικό 

αυτοοργανωμένο ραδιόφωνο των 

κατοίκων. Το πρόγραμμα είχε άπειρα 

εργαστήρια τεχνικά (κονσόλα, 

προγράμματα στον υπολογιστή) 

περιεχομένου (φτιάξε την εκπομπή σου,

θεματική) και μορφής (συνεντεύξεις, 

συζήτηση). Kαι φυσικά χρόνο για 

κουβέντα και άραγμα. 

Το αποτέλεσμα αυτού του φεστιβάλ εκτός

απ’ το να χειρίζομαι τα βασικά σε μία

κονσόλα, είναι και η δημιουργία 

διαφόρων ερωτημάτων. Τα οποία 

συνοψίζονται στα εξής: 

Γιατί υπάρχουν τόσα λίγα 

αυτοοργανωμένα ραδιόφωνα στην 

Ελλάδα με πιο συχνές τις μουσικές 

εκπομπές; Είναι επειδή δεν υπάρχει 

χρόνος ή επειδή σε πολύ κόσμο φαντάζει 

εντελώς τρομακτικό και ξένο να κάνεις

εκπομπή; Μήπως δε θεωρείται αρκετά

άμεσος τρόπος για να εκθέσεις κάποιες

θέσεις ή δεν είναι αρκετά δομημένες οι

απόψεις που ακούγονται; 

Όσον αφορά τη δική μου, σύντομη, πλην

έντονη, σχέση με τις πολιτικές εκπομπές

σε αυτοοργανωμένο ραδιόφωνο, πρέπει

να ομολογήσω οτι ήταν έρωτας 

κεραυνοβόλος, για πολλούς λόγους. 

Κατ' αρχήν αν μία πολιτική εκπομπή είναι

καλά οργανωμένη και δομημένη έχει την

μαγεία μίας καλογραμμένης μπροσούρας

με τη διαφορά οτι είναι πιο ζωντανή, πιο

εύκολο να την παρακολουθήσεις και έχει

τη δυνατότητα να συμπυκνώνει πολλές

πληροφορίες και απόψεις. Κατά τη 

διάρκεια μίας εκπομπής η παρουσίαση

των θεμάτων παίρνει τη μορφή μιας

συζήτησης, μιας κουβέντας κατά την

οποία οι ερωτήσεις, οι δισταγμοί και οι

αμφιβολίες των παρουσιαστ.ων.ριων 

γίνονται και δικές σου, αφήνοντάς σε στο

τέλος με την ανάγκη να συνεχίσεις να

εμβαθύνεις στο θέμα και όχι με μια

έτοιμη άποψη. Μία μκρή δυνατή δόση

σκέψεων και έναυσμα για αυτομόρφωση. 

Ντάξει, εν τέλει αυτό που θέλω να πω

είναι ότι το ραδιόφωνο είναι σέξυ και τα

όνειρά μου εδώ και κάποιο καιρό έχουν

να κάνουν με το δωμάτιο ελέχου και το

στούντιο, ειδικά άμα έχει πορτοκαλί 

καλυμμένους τοίχους. Με κίνδυνο λοιπόν

να σπάσω την μούρη με έναν πήχη που

έχει μπεί πολύ ψηλά από τις αγαπημένες

μου εκπομπές, δηλώνω δημόσια (αλλά

ανυπόγραφα) ότι αυτό το πάθος θα 

μετατραπεί σε ακουστικό μέσο 

προπαγάνδισης. 

Sonoreuse
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πιο ευγενική εικόνα Τί
από ένα τσαλακωμένο πρόσωπο μέσα σε ατσαλάκωτα ρούχα. 

Η ευγένια του ταξικού μίσουςμισουςσχ
έδ

ιο
: 
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Ο τίτλος του εξωφύλλου ήδη σε γεμίζει απορίες και περιέργεια. «Η ιστορία της

Λουίζ και του Πολ, παρενδυσία λιποτάχτη, στο Παρίσι των τρελών χρόνων». Και

ξεφυλλίζοντας τις επόμενες σελίδες δεν αργείς να καταλάβεις ότι «η γκαρσόν

και ο δολοφόνος» δεν είναι μόνο μία ιστορική έρευνα των Fabrice Virgili και

Daniele Voldman. Είναι η ζωντανή ιστορία δύο ανθρώπων (που συντίθεται μέσα

από τη συρραφή πλήθος πηγών) μέσα στη φρίκη του πρώτου παγκοσμίου πο-

λέμου. Οι κοινωνικές και έμφυλες προεκτάσεις είναι αυτές που δίνουν το στίγμα

στην ιστορία. Προεκτάσεις που κεντούν τα σώματα των δύο πρωταγωνιστών,

προεκτάσεις που κεντούν το ίδιο το κοινωνικό σώμα της εποχής. Μέσα στις σε-

λίδες του βιβλίου συναντάμε τις κοινωνικές συμβάσεις και το ξεπέρασμά τους,

συνήθως με έναν εκκωφαντικό τρόπο. Αυτή η διαπάλη ανάμεσα στο άτομο και

τις κοινωνικές συμβάσεις καταλήγει στη συντριπτική ήττα του ατόμου και στην

επικυριαρχία του ανθρωπισμού.

Ο Δεκέμβρης του 1911 βρίσκει τον Πολ Γκραπ «ικανό για γυναίκες», κατά μία

έκφραση της εποχής που υποδήλωνε το πέρασμα των νεαρών αγοριών -μέσω

του γάμου- στη ζωή των ενήλικων αρσενικών και τη συνακόλουθη στρατιωτική

θητεία. Κάπου δύο χρόνια πίσω, στις αρχές του 1910, ο Πολ Γκραπ και η Λουίζ

Λαντί είχαν γνωριστεί και αγαπηθεί στο εργατικό Παρίσι. Τον χειμώνα του 1912

ξεκινάει για τον Πολ η ζωή στο στρατώνα. Τον Αύγουστο του 1914, εν μέσω

όξυνσης των διακρατικών ανταγωνισμών, ο Πολ όπως και πολλοί συνάδελφοί

του θα καταλάβουν ότι δε θα βγάλουν τη στολή την προβλεπόμενη ώρα. Στις 3

Αυγούστου το γαλλικό κράτος κηρύσσει τον πόλεμο στο γερμανικό. Η διαταγή

για την πορεία προς το μέτωπο δεν αργεί. Με το 102 σύνταγμα πεζικού θα γρά-

ψει χιλιάδες χιλιόμετρα με συνεχείς μετακινήσεις και πολεμικές εμπλοκές (χα-

μηλότερης ή μεγαλύτερης έντασης). Σε μία από αυτές τις εμπλοκές ο Πολ Γκραπ

θα τραυματιστεί και θα μεταφερθεί στα μετόπισθεν, σε ένα στρατιωτικό νοσο-

κομείο στην Ρενς.

Δύο μήνες αργότερα, που επιστρέφει στο μέτωπο του πολέμου, οι συνθήκες

έχουν χειροτερέψει. Ο νέος τραυματισμός του στο δείκτη του δεξιού χεριού δη-

μιουργεί υποψίες αυτοτραυματισμού. Αυτοτραυματισμός εκείνα τα χρόνια σή-

μαινε εθνική λιποταξία και συνεπαγόταν στρατοδικείο και θανατική ποινή. Τελικά

πείθει για την... ορθότητα του τραυματισμού, απαλλάσεται από την κατηγορία

και δέχεται ιατρική φροντίδα. Η προοπτική ενός σύντομου πολέμου αρχίζει σιγά-

σιγά να σβήνει και η μανιασμένη αναζήτηση στρατιωτών χτυπάει την πόρτα των

γκαρσόν και ο δολοφόνος
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πολύτεκνων οικογενειών, των μοναχών, των ψυχικά διαταραγμένων, των

τραυματιών που ανάρρωναν. Σε αυτούς τους τελευταίους ανήκει και ο

Γκραπ. Για μία ακόμη φορά συγκεντρώνει τις υποψίες ότι εσκεμμένα δια-

τηρεί ανοιχτή την πληγή του προκαλώντας μολύνσεις. Ο λοχαγός τού

αναγγέλει ότι επιστρέφει στο πεδίο της μάχης, με τον Γκραπ να αρνείται

και να του απαντάει «όχι λοχαγέ μου, γιατί σε 48 ώρες θα έχω λιποτακτή-

σει». Ο λοχαγός τον παίρνει στα σοβαρά μόνο όταν δεν παρουσιάζεται

στο προσκλητήριο. Καταδικάζεται από στρατοδικείο, ερήμην, για λιποτα-

ξία. Είναι η στιγμή από την οποία ξεκινάει ένας νέος κύκλος, όπου ο Πολ

είναι έκθετος και κοινωνικά αυτή τη φορά: με τον πόλεμο να επεκτείνεται,

ένας άντρας στην ηλικία του ήταν ύποπτος, όχι μόνο για τις αρχές αλλά

και για τους ίδιους τους γειτόνους του, που βρισκόταν μακρυά από το

πεδίο της μάχης. Ο εθνικιστικός πυρετός είχε φωλιάσει στα μυαλά ενός

σημαντικού κομματιού του πληθυσμού, το οποίο ήταν εκεί για να κα-

ταγγείλει τους εθνικούς προδότες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα και εκμεταλλευόμενος τα φυσικά

του χαρακτηριστικά ο λιποτάκτης Πολ θα ξεκινήσει, μαζί

με την Λουίζ, ένα ταξίδι μέσα σε έμφυλους λαβυρίν-

θους. Φοράει ένα βελούδινο ταγιέρ και ένα κομψό

ρούχο της γυναίκας του, κάνουν την πρώτη βόλτα

στη γειτονιά και «μετά από πέντε λεπτά ένας άντρας

γύρισε να τον κοιτάξει. Είχε μία κατάκτηση». Ήταν η

αρχή μίας νέας ιστορίας, της ιστορίας της Σουζάν

Λαντγκάρ. Η νέα αυτή ζωή έχει καταμερισμό ρόλων:

η Σουζάν ασχολείται με δουλειές στο σπίτι και η

Λουίζ δουλεύει και κάνει τα απαραίτητα ψώνια. Και

κάπως έτσι κυλούν για τις δύο φιλενάδες -πλέον- τα

χρόνια του πολέμου. Η Σουζάν ασχολείται όλο και πε-

ρισσότερο με την εξωτερική της εμφάνιση και το χτί-

σιμο της θηλυκότητάς της. Στις όλο και πιο συχνές

βόλτες της στο Δάσος της Βουλόνης συνειδητοποιεί ότι η

εμφάνισή της αρέσει εξίσου και στα δύο φύλα. Αποκτά σύ-

ντομα «μή συμβατικές για την εποχή σεξουαλικές εμπειρίες»,

ερωτευμένος πάντα με τη γυναίκα του. Οι συγγραφείς του βιβλίου
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μιλάνε για την πραγμάτωση της διάκρισης των πρώτων σεξολόγων, ανάμεσα σε

σεξουαλικότητα και συναισθηματική προσκόλληση.

Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από την Ισπανία εκμεταλλευόμενοι ένα νόμο για

τη λιποταξία, ο Σεπτέμβρης του 1922 βρίσκει το ζευγάρι και πάλι στο Παρίσι. Η δε-

καετία του 1920 έχει καταγραφεί ιστορικά σαν περίοδος της σεξουαλικής απελευ-

θέρωσης. Οι κύκλοι των διανοουμένων ερμηνεύουν τις κοινωνικές συμπεριφορές.

Το μυθιστόρημα του Βικτώρ Μαργκερίτ Η γκαρσόν κυκλοφορεί το 1922, επτά χρό-

νια μετά ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο αντίτυπα και καθιερώνει μία συγκεκριμένη

μόδα -σε ενδυματολογικό επίπεδο- σε ένα ευρύτερο κοινό. Αυτή η κοινωνική μετε-

ξέλιξη βοηθά την Σουζάν να ολοκληρώσει τη σωματική της μεταμόρφωση και να

γίνει μία σικ γυναίκα της εποχής. Παράλληλα συνεχίζει τις σεξουαλικές της αναζη-

τήσεις: στο Δάσος της Βουλόνης (όπου γίνεται «η βασίλισσα των γκαρσόν»), αλλά

και μέσα από άλλες διόδους. Βάζει μία αγγελία στην εφημερίδα Mon Flirt όπου πα-

ρουσιάζεται ως «ηδονίστρια, βίαιη και διεστραμμένη» και αναζητά κυρίες ή δεσποι-

νίδες για να μοιραστούν ατέλειωτα χάδια και μελετημένες τρυφερότητες. Συχνάζει

στα «Ιδρύματα της Μονμάρτης» όπου και κρατάει ένα είδος ημερολογίου για τις

συναντήσεις της, τους τύπους παρτούζας που της προσφέρουν μεγαλύτερη ηδονή.

Προτείνει και στην Λουίζ να την ακολουθήσει. Εντέλει αυτή δέχεται παρότι ένιωθε

«αποστροφή γι΄αυτή τη ζωή». Η Σουζάν και η Λουίζ κάνουν νυχτερινές εξόδους που

καταλήγουν σε ανταλλαγές συντρόφων και όργια.

Η ζωή του τραβεστί είχε αρχίσει να γίνεται επικίνδυνη όσο μεγάλωνε ο κύκλος των

σεξουαλικών παρτενέρ. Η Σουζάν εμπεριέχει σχετικές αναφορές στο ημερολόγιό

της. Η Λουίζ προσπαθεί να την προστατέψει αποκόβωντάς την από αυτήν τη ζωή.

Ζητά βοήθεια ακόμα και από έναν σοσιαλιστή βουλευτή. Τελικά στις 3 Ιανουαρίου

του 1925 εκδίδεται ένας νόμος αμνηστίας όλων των πράξεων λιποταξίας μέχρι

τον Νοέμβρη του 1920. Η καταδίκη του/της Πολ/Σουζάν διαγράφεται από τα

στρατιωτικά μητρώα δέκα χρόνια μετά, η παρανομία τελειώνει.

Η επιστροφή στην πρότερη ζωή δεν είναι εύκολη, συναντάει την κανονικότητα

των έμφυλων ρόλων. Γίνεται είδηση στις εφημερίδες της εποχής. Η θηλυκότητα

είναι και τώρα η ζεστή αγκαλιά όπου θα καταφύγει η Σουζάν, σαν αυτή την α-

γκαλιά που την περιέβαλλε τα δύσκολα χρόνια της παρανομίας: μία φράση που

συνόδευε μία συνέντευξή του Πολ Γκραπ (πλέον) στην εφημερίδα Le Petit
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Parisien «είχα εξαφανίσει το μουστάκι μου χάρη στην ηλεκτρόλυση», δια-

βάστηκε με ενδιαφέρον από γυναίκες που είχαν θέματα τριχοφυίας αλλά

και από άνδρες που ήθελαν να εκθηλύνουν τα χαρακτηριστικά τους. Τους

επόμενους μήνες θα δεχθεί άπειρα γράμματα που θα επιζητούν περισσό-

τερες πληφορορίες για το θέμα ή απλά θα εκφράζουν το θαυμασμό τους.

Τραβεστί και λιποτάκτης; Είπαμε, οι κοινωνικές νόρμες της εποχής είχαν

βαθιά ριζώματα, εν μέσω ενός πολεμικού σφαγείου μάλιστα. Και γίνονται

ορατές σε διάφορες στιγμές: μία φρικαρισμένη σπιτονοικοκυρά που διώ-

χνει το ζευγάρι από το διαμέρισμα που τους νοίκιαζε. Η εφημερίδα του

κομμουνιστικού κόμματος που αναφέρει το γεγονός της έξωσης και της

συγκέντρωσης που οργανώνεται για να την αποτρέψει. Η συχνή ανάγκη

του Πολ να αποδείξει την... αντροσύνη του και την καρποφορία του, που

άλλες φορές διακωμωδούνταν και άλλες φορές τον έφερνε να παίζει ξύλο.

Μέσα σε αυτήν τη συνθήκη το αλκοόλ είχε γίνει ένας σταθερός σύντρο-

φος για τον Πολ. Πολλές φορές μεθυσμένος χτυπάει την έγκυο Λουίζ και

την τραυματίζει. Αυτό συνεχίζεται και μετά τη γέννηση του μικρού Πολ,

εξαιτίας και της ανεργίας και της δύσκολης οικονομικής του κατάστασης.

Οι όποιες δουλειές του Πολ είναι παροδικές και ίσα που βοηθούν την επι-

βίωση του ζευγαριού. Εξακολουθεί να ξοδεύει τα ελάχιστα χρήματα που

έχουν στα χέρια τους στο αλκοόλ, εις βάρος των αναγκών του μικρού

παιδιού. Οι καυγάδες πάνω σ΄αυτό το ζήτημα είναι συχνοί. Ένα βράδυ ο

Πολ γυρνάει μεθυσμένος. Ο μικρός είναι άρρωστος. Χτυπάει την Λουίζ.

Αυτή, γονατισμένη στην άκρη του κρεβατιού πιάνει το πιστόλι που ήταν

αφημένο πάνω στο τζάκι και πυροβολεί.

Το πρότελευταιο κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζει την έρευνα των αστυνο-

μικών και ανακριτικών αρχών μετά τη δολοφονία του Πολ Γκραπ από την

Λουίζ Λαντί. Είναι μία έρευνα, πολλά από τα στοιχεία της οποίας χρησιμοποιή-

θηκαν και για την ανασύνθεση της ιστορίας που αποτύπωνεται στο βιβλίο. Οι

αρχές του τόπου παίρνουν σαφή θέση υπέρ της Λουίζ. Ο Πολ είναι ένας οξύ-

θυμος και αντικοινωνικός χαρακτήρας, βουτηγμένος στη βία των πράξεων και

των λόγων του. Η Λουίζ είναι η δαρμένη γυναίκα που παρέμενε πιστή σύζυ-

γος, που προστατεύει το παιδί τους, με σαφή επαγγελματική συνείδηση.
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Στη δίκη «δεν χρειάστηκε περισσότερο από ένα τέταρτο της ώρας στους ενόρ-

κους για να εκδώσουν μία αρνητική ετυμηγορία και στα τρία ερωτήματα που

τους τέθηκαν και για να δηλώσουν ότι η Λουίζ Λαντί δεν ήταν ένοχη για το

γεγονός ότι σκότωσε τον σύζυγό της».

Στο επίμετρο του βιβλίου περιλαμβάνονται δύο ακόμη κείμενα: το πρώτο,

του Κώστα Κανάκη, με τίτλο «Οι προσκεκλημμένοι της έμφυλης και σεξουα-

λικής τάξης (και οι γηγενείς θεματοφύλακες)». Και το δεύτερο, μία σύντομη

αναφορά για το πώς δημοσιεύθηκε η υπόθεση Γκραπ στον ελληνικό τύπο.

Μέσα από την ιστορία του Πολ Γκραπ και της Λουίζ Λαντί, την ιστορία της

Σουζάν Λαντγκάρ και της Λουίζ Λαντί ξεναγούμαστε στους πρώτους και-

ρούς ενός μεγάλου σφαγείου, ξεναγούμαστε στα όσα συμβαίνουν στο

πεδίο της μάχης και στα μετόπισθεν, ξεναγούμαστε στο πώς η κοινωνική

ζωή και η καθημερινότητα ασφυκτιούν, αλλά ξεδιπλώνονται ανάμεσα στον

πολεμικό παροξυσμό εκείνης της περιόδου. Μαθαίνουμε για τις αρνήσεις

που παράγονται στο πεδίο του πολέμου και το πώς οι στρατιώτες σκαρφί-

ζονται τρόπους λιποταξίας. Για το διάχυτο πατριωτικό καθήκον που έχει

κατακλύσει τα μυαλά των εργατικών συνοικιών του Παρισιού. Για τις έμ-

φυλες εξερευνήσεις του Πολ Γκραπ οι οποίες συναντούν τα χρόνια της σε-

ξουαλικής απελευθέρωσης. Για το Δάσος της Βουλόνης, για τους σεξουα-

λικούς πειραματισμούς σε ένα συνεχές φλερτ με την πορνεία. Για την πα-

ρουσία της επιστήμης μέσα σε αυτά τα έξαλλα χρόνια, η οποία συμβάλει

στις θηλυκές αναζητήσεις των αρσενικών και ανοίγει το δρόμο στις σωμα-

τικές περιποιήσεις των γυναικών. Συναντάμε το αλκοόλ ως το τελευταίο

καταφύγιο ενός ανθρώπου που ηθελημένα ή άθελά του διαρρηγνύει βασι-

κές κοινωνικές συμβάσεις και που στο τέλος απομονώνεται και οδηγείται

στην εσωτερική συντριβή. Εν τέλει πρόκειται για ένα βιβλίο όπου οι συγ-

γραφείς του, παρά το γεγονός ότι ακολουθούν επιστημονικά μονοπάτια,

προσεγγίζουν κοινωνικούς μετασχηματισμούς με ανοιχτά τα μάτια και τα

αφτιά και επιχειρούν ερμηνείες οι οποίες παράγονται μέσα από την κοινω-

νική κίνηση της εποχής και όχι μέσα από θεωρητικά σχήματα. Εξάλλου, το

δύσκολο έργο της αναψηλάφησης και του ταιριάσματος των διαφόρων

κομματιών αυτού του παζλ δεν τους έδινε πολλά περιθώρια παρά να ε-

μπλακούν ουσιαστικά στα γεγονότα της εποχής.

Δεκέμβριος 2012,

197 σελίδες, 

μέγεθος 14x21,

σκληρό εξώφυλλο,

από τις Εκδόσεις

του 21ου αιώνα. 
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πορεί το καλοκαίρι του 2013 να ήταν κά-

μποσοι αυτοί που αναστατώθηκαν από την

κατάργηση του σώματος της δημοτικής αστυ-

νομίας, ωστόσο μία πιο ψύχραιμη ματιά στα

γεγονότα μπορούσε να δει ότι δε θα έμενε

για πολύ καιρό ανεκμετάλλευτο το στελεχικό

δυναμικό ενός αστυνομικού σώματος «ψημ-

μένου» στο δρόμο. Και δεν ήταν τόσο οι δη-

μόσιες διαμαρτυρίες των δημοτόμπατσων,

ούτε οι διάφορες πελατειακές σχέσεις που

αναπτύχθηκαν γύρω από τις προσλήψεις

τους, όσο η εμπειρία δρόμου και η σφυρυλά-

τηση μίας ηθικής της δημόσιας τάξης που

τους έδιναν την πεποίθηση ότι δε θα μείνουν

στο ράφι. 

Εάν οι κοινωνικές προσλαμβάνουσες θέλανε

τη δημοτική αστυνομία ένα σώμα που τρι-

γυρνά και κόβει κλήσεις για το παρκάρισμα

τη στιγμή που κάνει τα στραβά μάτια στις πα-

ρατυπίες της βιομηχανίας της διασκέδασης,

σίγουρα πρόκειται για το ένα μισό των υπη-

ρεσιών της. Το άλλο μισό, έντονα ορατό στο

κέντρο της πόλης, ήταν η εμπλοκή της στον

πόλεμο ενάντια στους μετανάστες μικροπω-

λητές, την απαγόρευση της εργασίας τους και

συνακόλουθα της ικανότητας επιβίωσής τους.

Και μέσα σε αυτές τις μάχες, από την πλατεία

Συντάγματος, τον πεζόδρομο της Ερμού και

την Καπνικαρέα, μέχρι την Νομική, την ΑΣΟΕΕ

και την πλατεία Βικτωρίας, είναι που σφυρυ-

λατήθηκε η ψυχολογία και η ηθική όχι ενός

δευτεροκλασάτου μπάτσου αλλά ενός μπά-

τσου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στο

αγώνα για την προάσπιση της εθνικής ταυτό-

τητας από τις μετανάστριες και τους πρόσφυ-

γες, για την προάσπιση της τσέπης των

ελληνικών αφεντικών που είναι «θύματα»

του παρεμπορίου. Σε στιγμές και σε γειτονιές

όπου ο θεσμός του «αστυνομικού της γειτο-

νιάς» έγινε κινηματικό επίδικο και σαμποτα-

ρίστηκε επισταμένως με αποτέλεσμα να μην

αποκτήσει κοινωνικά ριζώματα, ο δημοτικός

αστυνομικός μπορούσε να σουλατσάρει ανε-

νόχλητα και αμέριμνα και στα πιο ξεχασμένα

δρομάκια του Θησείου με το πρόσχημα της

εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης

στάθμευσης.

Να μη συνηθίσουμε
τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό

Μ
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Οι καλοκαιρινοί μήνες είναι πάντα μία καλή

χρονική περίοδος για κρατικούς πειραματι-

σμούς πάνω στο σώμα της πόλης. Λίγο η

απουσία ενός κομματιού των κατοίκων της

για διακοπές (ή περίπου κάτι τέτοιο), λίγο η

εθιμοτυπική υποχώρηση των αντανακλαστι-

κών των κινηματικών διαδικασιών που δρα-

στηριοποιούνται σε γειτονιές, δίνουν το

χώρο και το χρόνο στην εξουσία να βολιδο-

σκοπήσει συμπεριφορές και να οργανώσει

τις κινήσεις της. Ίσως, λοιπόν, δεν είναι απλή

χρονική σύμπτωση ότι οι πρώτες επανενερ-

γοποιήσεις των πρώην δημοτικών αστυνομι-

κών ως σκέτων αστυνομικών ανακοινώ-

νονται στις αρχές του Ιουλίου. Συνοδεύονται

από φιλοφρονητικά άρθρα εφημερίδων

(όπως της Καθημερινής), από φωτογραφίες

ένστολων τσούρμων σε κεντρικούς πεζοδρό-

μους και από κάποιους ψιθύρους συνδικαλι-

στών περί μή επαρκής εκπαίδευσης. Από

τους 402 πρώην δημοτόμπατσους οι 150 θα

απορροφηθούν στις επιχειρήσεις του «Ξέ-

νιου Δία» και άλλοι 100 σε αστυνομικά τμή-

ματα γειτονιών του κέντρου της Αθήνας.

Γειτονιές όπου εκεί εξελίσσονται οι επιχειρή-

σεις του «Ξένιου Δία». Κάτι ελάχιστα παρα-

πάνω από το 62% των νεοπροσληφθέντων

μπάτσων θα ενταχθεί με τον έναν ή τον

άλλον τρόπο σε αυτό το σχεδιασμό. Στατι-

στικές που καταδεικνύουν τη συνέχεια της

στρατηγικής του ελληνικού κράτους, πριν

και μετά από το χρονικό σημείο του Ιουλίου

του 2014. Στρατηγική απαγόρευσης της ερ-

γασίας και της κυκλοφορίας των μετανα-

στριών και των προσφύγων στο κέντρο της

πόλης. Οι πρώην δημοτόμπατσοι ενεργοποι-

ούνται στους ίδιους ρόλους που κατείχαν

και πριν, ενταγμένοι και θεσμικά πλέον στις
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Στις 16 Ιουλίου ελέγχονται 2.061 άτομα και συλ-
λαμβάνονται 84 (ποσοστό 4%). Στις 17 Ιουλίου
ελέγχονται 1.901 άτομα και συλλαμβάνονται 32 (πο-
σοστό 1,68%). Στις 21 Ιουλίου ελέγχονται 2.173
άτομα και συλλαμβάνονται 38 (ποσοστό 1,74%). Στις
23 Ιουλίου ελέγχονται 2.217 άτομα και συλλαμβά-
νονται 23 (ποσοστό 1,03%). Στις 25 Ιουλίου ελέγ-
χονται 2.194 άτομα και συλλαμβάνονται 36 (ποσο-
στό 1,64%). Στις 29 Ιουλίου ελέγχονται 2.210 άτομα
και συλλαμβάνονται 34 (ποσοστό 1,53%). Στις 30
Ιουλίου ελέγχονται 2.338 άτομα και συλλαμβάνο-
νται 41 (ποσοστό 1,75%). Στις 31 Ιουλίου ελέγχο-
νται 2.096 άτομα και συλλαμβάνονται 41 (ποσοστό
1,95%). Την 1η Αυγούστου ελέγχονται 1.606 άτομα
και συλλαμβάνονται 27 (ποσοστό 1,68%). Στις 4 Αυ-
γούστου ελέγχονται 1.254 άτομα και συλλαμβάνον-
ται 17 (ποσοστό 1,35%). Στις 5 Αυγούστου
ελέγχονται 1.940 άτομα και συλλαμβάνονται 15
(ποσο- στό 0,77%). Στις 6 Αυγούστου ελέγχονται
1.553 άτομα και συλλαμβάνονται 21 (ποσοστό
1,35%). Στις 7 Αυγούστου ελέγχονται 1.765 άτομα
και συλλαμβάνονται 14 (ποσοστό 0,79%). Στις 8 Αυ-
γούστου ελέγχονται 1.719 άτομα και συλλαμβάνον-
ται 16 (ποσοστό 0,93%). Την 1η Σεπτέμβρη
ελέγχονται 1.247 άτομα και συλλαμβάνονται 23 (πο-
σοστό 1,84%). Στις 2 Σεπτέμβρη ελέγχονται 1.219
άτομα και συλλαμβάνονται 26 (ποσοστό 2,13%). Στις
3 Σεπτέμβρη ελέγχονται 1.628 άτομα και συλλαμ-
βάνονται 25 (ποσοστό 1,53%). Στις 4 Σεπτέμβρη
ελέγχονται 1.728 άτομα και συλλαμβάνονται 25 (πο-
σοστό 1,44%). Στις 5 Σεπτέμβρη ελέγχονται 1.450
άτομα και συλλαμβάνονται 31 (ποσοστό 2,13%). Στις
8 Σεπτέμβρη ελέγχονται 1.954 άτομα και συλλαμ-
βάνονται 22 (ποσοστό 1,12%). Στις 9 Σεπτέμβρη
ελέγχονται 1.559 άτομα και συλλαμβάνονται 24 (πο-
σοστό 1,53%). Στις 10 Σεπτέμβρη ελέγχονται 1.691
άτομα και συλλαμβάνονται 68 (ποσοστό 4,02%). Στις
11 Σεπτέμβρη ελέγχονται 1.638 άτομα και συλλαμ-
βάνονται 32 (ποσοστό 1,95%). Στις 12 Σεπτέμβρη
ελέγχονται 1.744 άτομα και συλλαμβάνονται 23 (πο-
σοστό 1,31%). Στις 15 Σεπτέμβρη ελέγχονται 1.364
άτομα και συλλαμβάνονται 30 (ποσοστό 2,19%). Στις
16 Σεπτέμβρη ελέγχονται 1.431 άτομα και συλλαμ-

βάνονται 12 (ποσοστό 0,83%). Στις 17 Σεπτέμβρη
ελέγχονται 1.388 άτομα και συλλαμβάνονται 15 (πο-
σοστό 1,08%). Στις 18 Σεπτέμβρη ελέγχονται 1.081
άτομα και συλλαμβάνονται 21 (ποσοστό 1,94%). Στις
19 Σεπτέμβρη ελέγχονται 1.208 άτομα και συλλαμ-
βάνονται 21 (ποσοστό 1,73%). Στις 23 Σεπτέμβρη
ελέγχονται 1.354 άτομα και συλλαμβάνονται 25 (πο-
σοστό 1,84%). Στις 24 Σεπτέμβρη ελέγχονται 1.252
άτομα και συλλαμβάνονται 14 (ποσοστό 1,11%). Στις
26 Σεπτέμβρη ελέγχονται 1.249 άτομα και συλλαμ-
βάνονται 12 (ποσοστό 0,96%). Στις 29 Σεπτέμβρη
ελέγχονται 1.024 άτομα και συλλαμβάνονται 111
(ποσοστό 10,83%). Στις 30 Σεπτέμβρη ελέγχονται
920 άτομα και συλλαμβάνονται 11 (ποσοστό
1,19%). Την 1η Οκτώβρη ελέγχονται 914 άτομα και
συλλαμβάνονται 15 (ποσοστό 1,64%). Στις 2 Οκτώ-
βρη ελέγχονται 1.067 άτομα και συλλαμβάνονται 14
(ποσοστό 1,31%). Στις 3 Οκτώβρη ελέγχονται 1.286
άτομα και συλλαμβάνονται 15 (ποσοστό 1,16%). Στις
13 Οκτώβρη ελέγχονται 1.915 άτομα και συλλαμ-
βάνονται 15 (ποσοστό 0,78%). Στις 14 Οκτώβρη
ελέγχονται 1.660 άτομα και συλλαμβάνονται 28 (πο-
σοστό 1,68%). Στις 15 Οκτώβρη ελέγχονται 1.789
άτομα και συλλαμβάνονται 28 (ποσοστό 1,56%). Στις
17 Οκτώβρη ελέγχονται 1.988 άτομα και συλλαμ-
βάνονται 11 (ποσοστό 0,55%). Στις 19 Οκτώβρη
ελέγχονται 1.163 άτομα και συλλαμβάνονται 5 (πο-
σοστό 0,42%). Στις 20 Οκτώβρη ελέγχονται 1.043
άτομα και συλλαμβάνονται 22 (ποσοστό 2,10%). Στις
22 Οκτώβρη ελέγχονται 1.904 άτομα και συλλαμ-
βάνονται 26 (ποσοστό 1,36%). Στις 23 Οκτώβρη
ελέγχονται 1.978 άτομα και συλλαμβάνονται 7 (πο-
σοστό 0,35%). Στις 24 Οκτώβρη ελέγχονται 1.531
άτομα και συλλαμβάνονται 19 (ποσοστό 1,24%). Στις
25 Οκτώβρη ελέγχονται 911 άτομα και συλλαμ-
βάνο-νται 10 (ποσοστό 1,09%). Στις 26 Οκτώβρη
ελέγχο-νται 679 άτομα και συλλαμβάνονται 7 (πο-
σοστό 1,03%). Στις 27 Οκτώβρη ελέγχονται 1.132
άτομα και συλλαμβάνονται 18 (ποσοστό 1,59%). Στις
28 Οκτώβρη ελέγχονται 952 άτομα και συλλαμβά-
νονται 10 (ποσοστό 1,05%). Στις 29 Οκτώβρη ελέγ-
χονται 1.553 άτομα και συλλαμβάνονται 22
(ποσοστό 1,41%).
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επιχειρήσεις του Ξένιου Δία, ενισχύοντας τα

ήδη υπάρχοντα και ετερόκλητα αστυνομικά

σώματα.

Καλά-καλά δε στέγνωσε το σάλιο από την

ανακοίνωση για την επαναπρόσληψη των δη-

μοτόμπατσων και οι αστυνομικοί σχεδιασμοί

στο κέντρο της Αθήνας αναπτύχθηκαν ξανά.

Μέσα στον Ιούλη έχουμε την πρώτη αστυνο-

μική επιχείρηση στην οποία είναι ενταγμένοι

πλήρως. Η κωδική ονομασία αλλάζει, πλέον

λέγεται «Θησέας», σα μία θεσμική κατοχύ-

ρωση της αλλαγής της σύνθεσης των αστυ-

νομικών επιχειρήσεων. Οι δημοτόμπατσοι

είναι εμφανείς τόσο από τις παλιές χακί στο-

λές που εξακολουθούν να φορούν, αλλά και

γιατί το υπουργείο και τα μήντια φροντίζουν

να προμοτάρουν τη συμμετοχή τους και τη

χρησιμότητά τους στις θέσεις που απορροφή-

θηκαν. Αντί για το δάσος -την αναδιοργά-

νωση και συνέχιση των αστυνομικών επιχει-

ρήσεων στο κέντρο- η προσοχή εστιάζεται

στο δέντρο -στους δημοτικούς αστυνομικούς

και τα νέα τους καθήκοντα. Έξω από τον ηλε-

κτρικό του Θησείου στήνονται σταθερά περί-

πολα, ενώ τις ημέρες που εξελίσσονται οι

αστυνομικές επιχειρήσεις το πάρκο απέναντι

από τον ηλεκτρικό σταθμό (μαζί και η γέφυρα

Πουλοπούλου) γίνονται χώρος εκκίνησης

των εξορμήσεων των περίπολων και συγκέ-

ντρωσης των συλληφθέντων των επιχειρή-

σεων σε κλούβες.

Τα media, την επομένη κάθε επιχείρησης ανα-

παράγουν τα δελτία τύπου της ΓΑΔΑ. Τόσοι

έλεγχοι, τόσες προσαγωγές, τόσες συλλή-

ψεις. Η ίδια η ποσοτική αναλογία, για όποια

καθίσει να την αναζητήσει, υποδηλώνει την

αποτυχία των επιχειρήσεων με υλικούς

όρους. 

Εντάξει, θα μπορούσαν να παρατεθούν μόνο

τα συγκεντρωτικά στοιχεία και τα ανάλογα

ποσοστά τους. Ωστόσο, έχει σημασία να

φανεί τόσο το πλήθος και η συχνότητα των

αστυνομικών επιχειρήσεων μέσα σε αυτό το

τρίμηνο, όσο και η ευκολία με την οποία έχει

κατοχυρωθεί κοινωνικά ένστολοι να ελέγ-

χουν κάποιες χιλιάδες ανθρώπων που κι-

νούνται στους δρόμους της πόλης και

αράζουν στους δημόσιους χώρους της, ενώ

με βάσει το νομικό τους οπλοστάσιο κατηγο-

ρούνται λιγότεροι και από τους ελάχιστους.

Το ένα (και κάτι) τις εκατό των συλλήψεων

σε σχέση με το σύνολο των προσαγωγών, γί-

νεται ακόμα χαμηλότερο εάν συγκριθεί με

τους συνολικούς ελέγχους. Αλλά μία τέτοια

σύγκριση θα άφηνε απ’ έξω την κοινωνική

σημασία της κυριαρχίας στο δημόσιο χώρο

της ιδεολογίας της τάξης, της ιδεολογίας της

συνεχής επόπτευσης, της ιδεολογίας ότι πρέ-

πει να αποδυκνύεις ότι δεν είσαι ύποπτος.

Της ιδεολογίας που λέει ότι όποτε θέλω μπο-

ρώ να ελέγξω οποιονδήποτε θέλω (με ιδιαί-

τερη ροπή στους μετανάστες και στις μετανά-

στριες), απλά επειδή είμαι και πρέπει να πα-

ραμείνω η εξουσία. Οπότε το δίπολο γι΄αυτή

τη συζήτηση δεν είναι προσαγωγές/συλλή-

ψεις, αλλά αστυνομικοί έλεγχοι/συλλήψεις.

Ο «Θησέας» είναι ο τελευταίος κρίκος σε μία

αλυσίδα έντασης των αστυνομικών επιχειρή-

σεων τα τελευταία χρόνια στους δρόμους της

Αθήνας. Εάν ο «Ξένιος Δίας» αποτέλεσε ορό-

σημο για τη συστηματική εδαφικοποίηση της

(αντι)μεταναστευτικής πολιτικής του ελληνικού

κράτους στην καθημερινότητα της μητρόπο-

λης, οι επόμενες επιχειρήσεις με τις ευφάντα-

στες ονοματοθεσίες κατέδειξαν ότι οι μετανά-

στες και οι μετανάστριες, οι πρόσφυγες πο-

λέμου δεν είναι οι μόνοι που βρίσκονται

εκτεθειμένοι στην ιδεολογία της δημόσιας

τάξης και του «εθνικού κινδύνου». Την άνοι-

ξη του 2012 οροθετικές και τοξικοεξαρτημένες
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γυναίκες προσήχθησαν, συνελήφθησαν και

διαπομπέυτηκαν κοινωνικά από υπουργικά

στόματα και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νοη-

ματοδοτήθηκαν ως υγειονομικός κίνδυνος, η

υγειονομική διάταξη 39α παρείχε τη θεσμική

κατοχύρωση των επιχειρήσεων και οι δηλώ-

σεις του υπουργού υγείας -ότι έτσι προστα-

τεύεται η ελληνική οικογένεια και ο οικογε-

νειάρχης άντρας- αναζητούσαν την κοινω-

νική νομιμοποίηση. Την άνοιξη του 2013 η

επιχείρηση «Θέτις» βάζει στο στόχαστρο το-

ξικομανείς οι οποίοι τσουβαλιάζονται σε

κλούβες και μεταφέρονται στα στρατόπεδα

συγκέντρωσης της Αμυγδαλέζας και της Κο-

ρίνθου, καταγράφονται και αφήνονται μετά

από κάποιες ώρες να επιστρέψουν μόνοι τους

στην Αθήνα. Και φτάνουμε το καλοκαίρι του

2014 στον «Θησέα» ο οποίος διευρύνει την

βεντάλια των αστυνομικών επιχειρήσεων, όχι

τόσο ως προς τις κοινωνικές ομάδες που βρί-

σκονται στο στόχαστρο, όσο ως προς τα γεω-

γραφικά τους όρια.

Τα μεικτά κλιμάκια των μπάτσων δεν τριγυρ-

νούν μόνο στους δρόμους των πολυεθνικών

γειτονιών πλησίον του άξονα της Πατησίων ή

στο λεγόμενο ιστορικό κέντρο. Οι περιπολίες

στις γειτονιές μας, στο Θησείο και στα Πετρά-

λωνα, σηματοδοτούν την επέκτασή τους και

σε παραδοσιακές γειτονιές ντόπιων. Είναι το

καινούργιο ποιοτικό δεδομένο που εισήγαγαν

οι καλοκαιρινές επιχειρήσεις του «Θησέα», με

έναν τρόπο που μόνο διακριτικό δεν θα μπο-

ρούσαμε να τον πούμε. Η παρουσία αστυνο-

μικών περίπολων κάθε 200 μέτρα στην Τριών

Ιεραχών, η στρατοπέδευσή τους σε πλατείες,

σε πάρκα ή σε κεντρικές διασταυρώσεις της

γειτονιάς, το άραγμα τους στα καφενεία της

περιοχής για έναν-καφέ-βρε-παιδί-μου, οι

κλούβες στη γέφυρα του Πουλόπουλου είναι

ψηφιδωτά μίας αστυνομοκρατούμενης μικρο-

αστικής γειτονιάς, με έντονο νεολαιΐστικο

στοιχείο και με παράδοση στη καλλιέργεια

ανταγωνιστικών σκέψεων και στάσεων απέ-

ναντι στην αστυνομία και την ιδεολογία της. 

Στον από πάνω χάρτη αποτυπώνονται τα

μπλόκα της αστυνομίας ένα πρωινό του Σε-

πτέμβρη, στα Άνω Πετράλωνα. Πλάι σε έναν

κατειλημμένο χώρο της γειτονιάς, πλάι σε μία

πλατεία που αποτελεί χώρο συνεύρεσης ριζο-

σπαστών νεολαίων και επισκεπτών της περιο-

χής, στο σημείο όπου βρίσκονται συγκεντρω-

μένες οι τράπεζες, στην καρδιά του δρόμου

όπου έχει αναπτυχθεί η τοπική βιομηχανία της

διασκέδασης.

Προφανώς το άνοιγμα της βεντάλιας των

αστυνομικών επιχειρήσεων σηματοδοτεί και

το άνοιγμα της βεντάλιας των κοινωνικών

φιγουρών που τίθενται υπό επόπτευση. Γιατί

στον πεζόδρομο της Τρώων δε θα συναντή-

σεις μετανάστες και μετανάστριες, αλλά πι-

τσιρικάδες που σχολάνε από το λύκειο και το

γυμνάσιο, που κάνουν κόντρες με τα παπιά,

που αράζουν για κανένα τσιγάρο. Γιατί στο

πάρκο Βουτιέ θα συναντήσεις τύπους που

βγάζουν βόλτα τα παιδιά και τα σκυλιά τους.

Γιατί στον ηλεκτρικό του Θησείου δε στήνουν

πάγκους οι μετανάστες (στο βωμό του να επι-

τευχθεί αυτό τον Φλεβάρη του 2013 ο
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Babacar έπεσε νεκρός στις ράγες του ηλε-

κτρικού ύστερα από καταδίωξη από δημοτό-

μπατσους), αλλά μερικές εκατοντάδες ντό-

πιων νεαρών, αντρών και γυναικών, οι

οποίοι με τα χρόνια έχουν δημιουργήσει τη

δικιά τους ιδιόμορφη κοινότητα. Και φυσικά

στα Κάτω Πετράλωνα, εκεί όπου ζει και ανα-

παράγεται το πιο λούμπεν κομμάτι των γειτο-

νιών μας, οι περίπολοι αλλάζανε το δρομο-

λόγιο και την καθημερινότητα των πακιστα-

νών και μπαγκλεντασιανών γειτόνων μας,

όντας αιφνιδιασμένοι και οι ίδιοι από την

αστυνομική επιβολή στο χώρο.

Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι

γραμμές οι αστυνομικές επιχειρήσεις συνεχί-

ζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όχι

γιατί υπάρχει κάποια επιτυχία σε επίπεδο

συλλήψεων (γι΄αυτό έγινε λόγος παραπάνω),

αλλά επειδή είναι μία συγκεκριμένη μέθοδος

για να βασιλεύει η ιδεολογία της τάξης και

της ασφάλειας στο καθημερινό πεδίο. Στα

μέσα του Οκτώβρη (και για δύο εβδομάδες),

σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και με πρωτοβου-

λία του ιταλικού κράτους που ανέλαβε την

προεδρία της ευρωπαϊκής ένωσης, έλαβε

χώρα η αντιμεταναστευτική επιχείρηση Mos

maiorum. Συντονιστής ο στρατοαστυνομικός

μηχανισμός της Frontex που έχει συγκροτηθεί

αποκλειστικά γι’ αυτό τον σκοπό. Και το ερώ-

τημα που έμελλε να απασχολήσει τους αρι-

στερούς κύκλους στην Ελλάδα ήταν εάν το

ελληνικό κράτος θα συμμετείχε σε αυτή. Και

το ελληνικό κράτος δεν τοποθετήθηκε ποτέ

επίσημα για το θέμα. Ίσως γιατί ζούμε σε

αυτό το κοινωνικό περιβάλλον όπου τα λόγια

έχουν γίνει περιττά. Τα ερωτήματα τίθενται

ψυχρά και ακραία ρητορικά. Γιατί σε μία επι-

χείρηση της ευρωπαϊκής ένωσης εναντίον

των μεταναστών να μη συμμετέχει ένα κρά-

τος-μέλος και δή το ελληνικό; Ένα κράτος-

μέλος το οποίο (μαζί με το ιταλικό) είναι η ε-

μπροσθοφυλακή της ευρωπαϊκής αντιμετανα-

στευτικής πολιτικής; Γιατί να μη συμμετέχει σε

μία τέτοια επιχείρηση ένα κράτος όπου εδώ

και χρόνια έχει αναπτύξει τη μεθοδολογία και

το χωροταξικό σχεδιασμό, έχει συγκροτήσει

τα κατάλληλα αστυνομικά σώματα και έχει

καλλιεργήσει εκείνο το ιδεολογικό υπόβαθρο

κοινωνικής συναίνεσης, τα οποία απαιτούνται;

Από τον «Ξένιο Δία» στην «Θέτις» και από τον

«Θησέα» στην «Mos maiorum», το μόνο που

αλλάζει είναι το όνομα, όχι οι πρακτικές. Και

δε θα ήταν καθόλου ακροβασία να ειπωθεί ότι

το ελληνικό κράτος είναι σε θέση αυτή τη

στιγμή να εξάγει γνώση προς την Ευρώπη για

το πώς οργανώνονται και πραγματώνονται

τέτοιες επιχειρήσεις. Σχεδίασε, δοκίμασε,

έπαθε, αναβαθμίστηκε, εξοπλίστηκε, έβαλε το

στρατό στο παιχνίδι, έχτισε εκείνες τις κοινω-

νικές συμμαχίες που του δίνουν το ελεύθερο

να πράξει εναντίον των μεταναστών και των

μεταναστριών. 

Σαν τί είδους παρέκκληση να καταγραφεί,

λοιπόν, στην κοινωνική συνείδηση ένα ακό-

μα αστυνομικό πογκρόμ στο κέντρο της Αθή-

νας; Έχει γίνει τόσο συνηθισμένη και καθημε-

ρινή αυτή η εικόνα που ευνουχίζει την πολι-

τική σκέψη ή τα όποια συναισθήματα. Και γι΄

αυτό δε θα γίνει καν αντιληπτό -σαν Γεγο-

νός- εάν το ελληνικό κράτος συμμετέχει στην
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επιχείρηση Mos maiorum. Και γι΄ αυτό όσο θα

ψάχνουμε την κωδική ονομασία για μία κυ-

νική κατηγοριοποίηση σε διαδραστικούς χάρ-

τες, μπροστά μας θα ξεδιπλώνεται η βαρβα-

ρότητα ενός σύγχρονου ολοκληρωτισμού. 

Το ελληνικό κράτος δεν τοποθετήθηκε ποτέ

επίσημα για το θέμα. Όσο εξελισσόταν η ευ-

ρωπαϊκή επιχείρηση Mos maiorum μέρα παρά

μέρα τα δελτία τύπου της ελληνικής αστυνο-

μίας μας πληροφορούσαν για τα αποτελέ-

σματα των επιχειρήσεων «Θησέας». Ο οποίος

συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, και αύριο...

Μέσα Σεπτέμβρη, Άνω Πετράλωνα. Η μέρα

ξεκινάει με σιχτίρισμα. Από το πρωί τα αστυ-

νομικά περίπολα έχουν ξεχυθεί στη γειτονιά,

στέκονται σε κάθε γωνία από τη στιγμή που

μπάινεις στην Τριών Ιεραρχών. Οι εφημερίδες

την επομένη θα γράψουν για την «επιχείρηση

Θησέας» και τα «θαυμαστά» αποτελέσματά

της. Εκείνη την ημέρα, όμως, ένα μηχανάκι με

έναν ηλιοκαμμένο οδηγό, με τη φρίκη των χι-

λιομέτρων πάνω στο μέτωπό του και το

άγχος της επόμενης παράδοσης στο βλέμμα

του θα σταματήσει δίπλα σε έναν τέτοιο πε-

ρίπολο. «Έχει συμβεί κάτι;», ρωτάει. «Γιατί;»

του απαντάει ένας ένστολος. «Γιατί είστε σε

κάθε γωνία, έχει κάποια παρέλαση;», συνεχίζει.

«Δεν χαίρεσαι που μας βλέπεις, ε;», συμπεραί-

νει ο ένστολος. «Γιατί να χαρώ που σας βλέ-

πω; Θα χαιρόμουν αν έβλεπα σε κάθε γωνία

κούριερ και ντελιβεράδες». Και σηκώνεται και

φεύγει. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος εάν κα-

τάλαβε ο μπάτσος την ταξική αφετηρία της

σκέψης του προλετάριου στο παπί. Σίγουρα

κατάλαβε, όμως, ότι κάποιοι δε γουστάρουν

και πολύ να τους αντικρύζουν στο δρόμο

τους. Ίσως το καταλάβουν αυτό και λίγο πε-

ρισσότερο όταν στην επόμενη περιπολία τους

αντικρύσουν και την αφίσα που είναι στο

τέλος του κειμένου και κολλήθηκε στα μέσα

του φθινοπώρου στις γειτονιές μας. Για την

αστυνομία και τους φίλους της. Και για όσους

πειραματίζονται γύρω από την κοινωνική μας

αναπαραγωγή με στρατιωτικούς όρους.

Την περίπτωση του ηλεκτρικού σταθμού του

Θησείου της επιφυλάσσω ξεχωριστή ανα-

φορά καθώς κουβαλάει τις δικές τις ιδιαιτε-

ρότητες. Κουβαλάει την ιστορία ενός δολο-

φονημένου μετανάστη μικροπωλητή, κουβα-

λάει τις ιστορίες των ντόπιων μικροπωλητών

και των ιδιόμορφων κοινοτήτων που έχουν

συγκροτήσει, κουβαλάει και τις ιστορίες της

τουριστικής βιομηχανίας και των δαιδαλώδων

Γιατί να χαρώ που σας βλέπω;

Ηπερίπτωση του
ηλεκτρικού του Θησείου

24



διαδρομών διαπλοκής με υπηρεσίες του δή-

μου Αθηναίων. Όλες αυτές οι ιστορίες τέ-

μνονται από τη βίαιη διαμεσολάβηση της

αστυνομίας, η οποία έχει και τον πρώτο λόγο

για τη σημερινή εικόνα της περιοχής.

Σχεδόν δύο χρόνια πίσω, την 1η Φλεβάρη

του 2013, ο Babacar Ndiaye, μικροπωλητής

στο Θησείο, δολοφονείται καθώς ύστερα από

καταδίωξη δημοτόμπατσων εγκλωβίζεται στη

γέφυρα απέναντι από τον σταθμό και κατά τη

διάρκεια της συμπλοκής πέφτει στις γραμμές

του τρένου από ύψος 6-7 μέτρα. Η κατα-

δίωξη εκείνης της νύχτας δεν είναι ένα απρό-

σμενο γεγονός, αλλά μία στιγμή της καθημε-

ρινότητας γύρω από τον ηλεκτρικό σταθμό.

Οι -αφρικανοί κατά βάση- μικροπωλητές που

προσπαθούσαν να εργαστούν απλώνοντας

τα σεντόνια με την πραγμάτειά τους στην

αρχή της Αδριανού και από την άλλη οι κυ-

κλωτικές και κάποιες φορές αρκετά βίαιες κι-

νήσεις της δημοτικής αστυνομίας εναντίον

τους. Ο νεκρός Babacar ήταν μία αναμενό-

μενη κατάληξη για όσους και όσες ζούμε σε

αυτή τη γειτονιά και καθημερινά βλέπαμε

αυτόν τον πόλεμο να ξεδιπλώνεται μπροστά

στα μάτια μας. Ο νεκρός Babacar δε σηματο-

δότησε κάποια αλλαγή πολιτικής. Το ίδιο

βράδυ και μετά από περιορισμένες συγκρού-

σεις που σημειώνονται στο σημείο ανάμεσα

σε συναδέλφους του Ndique και διμοιρίες,

συλλαμβάνονται  και ξυλοκοπούνται δεκάδες

μικροπωλητές στα στενά του Μοναστηρα-

κίου. Από την επομένη οι αστυνομικές επιχει-

ρήσεις στην περιοχή συνεχίζονται σταθερά,

με αποτέλεσμα λίγο καιρό αργότερα οι μετα-

νάστες μικροπωλητές να αποτραβηχτούν από

το σημείο, καθώς οι συνθήκες έκαναν αδύ-

νατη την εργασία τους.

Οι αφρικανοί μικροπωλητές αποσύρθηκαν,

ωστόσο οι πάγκοι των ντόπιων παλαιοπολών

μικροπωλητών παρέμειναν σταθεροί. Στην

αρχή της Αδριανού και στην αρχή της Απο-

στόλου Παύλου. Λιγότεροι τις καθημερινές,

σαφώς περισσότεροι τις Κυριακές, παράλ-

ληλα με το παζάρι της περιοχής. Το καλο-

καίρι, η πρώτη μέρα της επιχείρησης «Θη-

σέας» τους έθεσε κατευθείαν στο επίκεντρο.

Εκείνο το πρωινό (αλλά και αρκετά πρωινά

στη συνέχεια) τους απαγορεύτηκε να εργα-

στούν. Οι καταγγελίες του προέδρου του

σωματείου τους μάλλον απέφευγαν να ερμη-

νεύσουν το παρελθόν και αδυνατούσαν να

καταλάβουν το παρόν. Η απαγόρευση εργα-

σίας που τους επιβαλλόταν τώρα συνέβαινε

όλο τον προηγούμενο καιρό, ανάμεσά τους,

πάνω στους μετανάστες μικροπωλητές. Και

μάλιστα με πολύ περισσότερη βία. Το ότι

συμπεριλήφθηκαν το καλοκαίρι στη βεντάλια

των αστυνομικών επιχειρήσεων δεν είχε να

κάνει με την ύπαρξη ή όχι αδειών. Είχε να

κάνει με μία χωροταξική αναδιάρθρωση που

επιλέ-χθηκε από τις δημοτικές υπηρεσίες και

την τουριστική βιομηχανία της περιοχής. Και

είχε να κάνει και με τη δυνατότητα της αστυ-

νομίας να επιβάλλεται σε ένα αμφιλεγόμενο,

λούμπεν, κοινωνικό πεδίο όπως είναι αυτό

του Μοναστηρακίου.

Με τα λίγα και με τα πολλά οι υπάιθριοι πα-

λαιοπώλες εκδιώχθηκαν από την αρχή της

Αδριανού και περιορίστηκαν λίγο ψηλότερα

στην Αποστόλου Παύλου. Οι πάγκοι εκδιώ-

χθηκαν από την Αδριανού γιατί έτσι επίτασσε

η τουριστική βιομηχανία και τα μαγαζιά της

που βρίσκονταν εκεί. Δεν θέλει και πολύ

φαντασία για να το καταλάβεις όταν λίγες

ημέρες αφότου έφυγε η υπαίθρια αγορά,

συγκεκριμένα μαγαζιά άπλωσαν τα τραπεζο-

καθίσματά τους στο ίδιο ακριβώς σημείο. Οι

δημοτικές υπηρεσίες σίγουρα βάζουν στα τα-

μεία περισσότερο ζεστό χρήμα από τις (έστω
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και κουτσουρεμένες) άδειες των τραπεζοκα-

θισμάτων, σε σχέση με τους πάγκους των πα-

λαιοπολών. Το επιχείρημα των παλαιοπολών

ότι είναι ένα από το βασικά κομμάτια που

συνθέτουν την ιδιαίτερη αυτή ατμόσφαιρα

του Μοναστηρακίου που το κάνουν πόλο

έλξης για τους αθηναίους (και συνακόλουθα

συνειφέρουν στην κατανάλωση στα διάφορα

μαγαζιά του επισιτισμού τριγύρω), ήταν ήδη

ξεπερασμένο από τότε που διαλύθηκε το

υπαίθριο παζάρι στην Κορεάτικη Αγορά και

στον πεζόδρομο της Ερμού. Και αφού αρ-

νούνται να αναγνωρίσουν την ταξική αφετη-

ρία των κινήσεων αναδιάρθρωσης της ύπαρ-

ξής τους στο δημόσιο χώρο, αυτό που μένει

είναι τα σωματειακά αλισβερίσια με τον αρμό-

διο αντιδήμαρχο και η επιδίωξη επαφών με τις

σταθερές αστυνομικές περιπολίες της περιο-

χής ώστε «να τα έχουμε καλά και να έχουμε το

κεφάλι μας ήσυχο». Διαρκώς εκτεθειμένοι στην

αμφισβήτηση της νομιμότητας των διαδρομών

που ακολουθούν τα διάφορα αντικείμενα για

να φτάσουν στα χέρια τους, επιλέγουν την

καλλιέργεια εύθραυστων συμμαχιών οι

οποίες μπορεί μέσα σε ένα πρωινό να αλλά-

ξουν δραματικά εις βάρος τους.

Τη ίδια στιγμή που η υπαίθρια αγορά αποτε-

λεί πρόβλημα για την τουριστική Αδριανού

και τους μαγαζάτορές της, δεν αποτελεί πρό-

βλημα η πλατεία έξω από τον ηλεκτρικό

σταθμό να είναι το σημείο έναρξης των αστυ-

νομικών επιχειρήσεων και συγκέντρωσης

των όποιων συλληφθέντων Οι κλούβες δεν

δημιουργούν κάποιο αισθητικό ή λειτουργικό

πρόβλημα καθώς ενσαρκώνουν τη δημόσια

ασφάλεια που συνοδεύεται και με την εκκα-

θάριση των δρόμων από κάποιους ανεπιθύ-

μητους. Η λούμπεν ηθική της γειτονιάς θέλει

την ίδια στιγμή να τα έχεις καλά και με τους

παραβατικούς και με την αστυνομία. Εστιατό-

ρια και καφετέρειες έχουν γίνει στέκι για τους

ένστολους, τρώνε και πίνουν (σχεδόν) τζά-

μπα, ανταλλάσσουν χαμόγελα, φιλοφρονή-

σεις και όποτε χρειαστεί τις απαραίτητες

πληροφορίες. Στην κοινωνικότητα που ανα-

πτύσσεται γύρω από τον ηλεκτρικό του Θη-

σείου η αστυνομία διεκδικεί το χώρο της. Έχει

στήσει δίκτυα πληροφοριών διαρρηγνύοντας

τη λούμπεν ηθική όπου ο ρουφιάνος είναι

ανεπιθύμητος. Και ειναι σε θέση να επέμβει

όταν το επιλέξει. 
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νωρίς / δεν έχει ακόμη ξημερώσει / από κάπου σε ξέρω /

προσπαθεί να μου εξηγήσει / δεν καταλαβαίνω / ακούω

τη λέξη / φασίστες / ναι / θυμάμαι / Δέγλερη / δίκη

Λουκμάν / σφαλιάρες και κλωτσιές στους δύο ναζί / κυ-

ριολεκτικά / ήταν εκεί δίπλα / ήταν ο Αχμέτ / γνωριζό-

μαστε με έναν τρόπο όχι ορθολογικό / με έναν τρόπο

ζωντανό / στην πράξη / πλάι / πλάι / κόντρα στους φα-

σίστες / ήταν το ίδιο χαμόγελο χαράς που με ξαναείδε /

το ίδιο χαμόγελο χαράς που είχε όταν τα χέρια μας κατέ-

ληγαν στα μούτρα των δύο ναζί / σα συγχορδία / στη

μνήμη του Λουκμάν / η γαλήνη της εκδίκησης / να είσαι

ωραίος ρε φίλε εκεί πάνω / σαν την πρώτη και τελευταία

φωτογραφία σου που είδα / γαλήνιος σε έναν τόπο κανι-

βάλων / πακιστανός σε έναν τόπο ελλήνων / δεν ξεθω-

ριάζει η μνήμη / και ας ασβεστώσανε τη γωνιά όπου

έπεσες / και ας μετακινήσανε το φορτηγό που μάτωσες /

δεν ξεθωριάζει η μνήμη.



1. Πάμ πα ράμ / πα ράμ πα πα ρα ρά παμ

/ ράμ πα ράμ / πα ράμ πα πα ρα ράμ /

Χαλάνδρι 28η Οκτωβρίου και Κατιούσα –

χωρίς ΕΑΜ / μια μπάντα εκτελεί μια 

«αριστουργηματική κίνηση σημειολογικού 

ανταρτοπολέμου»1 ή ένας δήμαρχος της

αριστεράς μετατρέπεται σε 

«αριστερό ντιτζέι»2? / το μόνο σίγουρο

είναι ότι επιλέχθηκε σημειολογικά μαζί με

τα γάντια της Δούρου ως οι πρώτες 

κινήσεις μιας διακυβέρνησης της 

αριστεράς / το τάιμινγκ εδώ έχει να κάνει

με την οικειοποίηση μιας «αυθόρμητης» 

κίνησης πριν από 3 χρόνια στην 

παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, και την

μετεγγραφή της σε ένα συγκεκριμένο 

πολιτικό πλαίσιο / το πλαίσιο είναι 

διαφορετικό, η παρέλαση είναι «δική

μας», την ελληνική σημαία τη σηκώνει

(έστω και βουβά) το ΕΑΜ / η στιγμή 

και ο ρυθμός έρχεται να ενώσει 3 

πράγματα: το ΕΑΜ (της ισχυρής 

σημασίας ιστορική αναφορά για την 

αριστερά), το κίνημα των πλατειών (που

προσπάθησε να καθοδηγήσει), και τη 

διακυβέρνηση της αριστεράς / έτσι η 

συναισθηματική μας φόρτιση βρίσκει τα

νέα της κανάλια και παίζει σε άλλους πια

ρυθμούς – αυτούς που τους παίζει η

μπάντα του δήμου /

2. Με αφορμή τα παραπάνω κείμενα, 

έρχεται στο νου ένα δίλημμα που 

διαπέρασε το σώμα του ανταγωνιστικού 

κινήματος τα τελευταία 4 χρόνια «της

εποχής των ταραχών3» / Οξύνουμε τον

κοινωνικό ανταγωνισμό ή ενισχύουμε την

κοινωνική συνοχή «γύρω από έργα 

κοινωνικής ανατροπής και αλληλεγγύης»?

/ Σε μια γειτονιά oι δυο φαινομενικά 

διαφορετικές προσεγγίσεις, αν εξεταστούν

στο εκάστοτε χρονικό πλαίσιο που 

τάιμινγκ. 

αναπτύσσονται, μπορεί να δικαιώνονται αμφότερες ή μπορεί

απλά να μοιάζουν εκτός χρόνου / Π.χ. αν μιλάς για λαϊκές 

συνελέυσεις, κοινωνικά ιατρεία και άλλα τέτοια καλά το 2006,

το βλέμμα του κόσμου θα σε κατατάξει σε αυτούς που 

αναφέρονται κάπου μακρυά – Αργεντινή μεριά / Αν μιλάς για

τις τράπεζες, τα αφεντικά, και τα ΜΜΕ το 2012 παραβιάζεις

ανοικτές θύρες – το βλέμμα του κόσμου θα συμφωνήσει 

απλανές, με τα τείχη των προσωπικών του προβλημάτων και

ιστοριών να ορθώνονται μπροστά του / 

Το τάιμινγκ εδώ μπορεί να κάνει και τα καλύτερα 

χιτάκια να ακούγονται ως νόιζ /  

3. Σταθμός Πετραλώνων από την κάτω μεριά, νέες καφετέριες,

ρακάδικα και βάλε – μουσική από ρυθμόςFM4/ Έρχεται στο

νού το ίδιο σκηνικό σε άλλους ρυθμούς  όταν ο κόσμος 

μαζευόταν γύρω γύρω – πλάι πλάι, αυτή που περνούσε 
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κοντοστεκότανε, και τα βλέμματα πετούσαν σπινθήρες /

το ίδιο πλακόστρωτο τώρα γίνεται ποδηλατόδρομος, 

τραπεζάκια, και ο ρυθμός της γειτονιάς ανασυγχρωτίζεται

με το γενικό ρυθμό της πόλης / ο «κόσμοςπουμέσαστη-

κρίσηβρήκεδιεξόδουςμετηνεφευρετικότητατου» φτιάχνει

το νέο ρυθμό που «παράγει επιχειρηματικές λύσεις» / 

και αναρωτιέται κανείς αν αυτός ο νέος ρυθμός 

σιγοέπαιζε τόσο καιρό που κάναμε πρόβες / 

αν κόντραρε στο ρυθμό που είμασταν μέρος του

ή άμα εφμανίστηκε από το κενό του / 

4. ένα είναι σίγουρο / τον τρόπο που περπατάω 

τη γειτονιά πρέπει πια να τον αλλάξω - μοιάζει πιά τόσο

εκτός ρυθμού.  

Λόγκαν

Σημειώσεις

1. H Κατιούσα στο Χαλάνδρι: Ένα πολύτιμο μάθημα 

δημοκρατίας (και επιτελεστικής υπονόμευσης) – 

του Άκη Γαβριηλίδη στο 

nomadicuniversality.wordpress.com

2. Αριστερή παρέλαση;;; - του Χριστόφορου Κάσδαγλη

στο www.thepressproject.gr/article/68474/Aristeri-

parelasi

3. Τίτλος δανεισμένος από κείμενο 

διαβασμένων ανθρώπων – http://www.blaumachen.gr

4. http://www.rythmosfm.gr/ - Έχει και για σήμα

ένα αστέρι, τυχαίο?

Προτεινόμενο σάουντρακ ανά κομμάτι:

1. Κατιούσα vs Ύμνος του ΕΑΜ

https://www.youtube.com/watch?v=4rhp7Q7Ceq8

vs https://www.youtube.com/watch?v=AUPO-

HvwrHpY

2. Όλες οι απαντήσεις – Τρύπες

https://www.youtube.com/watch?v=zPiZD9rIEG4&li

st=PLCVcVKSfiLtCprZkr0ACdPOY29hB7MKC&index=6

3. Ρυθμόςfm http/www.rythmosfm.gr/ ως 

σάνουντρακ πάνω σε βίντεο-ομιλία στο TEDxAthens

4. Στο τελευταιο κομμάτι αλλά και σε όλο το κείμενο

τρέχει αυτό το κομμάτι https://www.youtube.com/

watch?v=7jVPcX36luA 

η τέχνη του να σφυρίζεις
στο σωστό ρυθμό 



εκείνη

εκείνος
στις 

ομορφιές 

ενός 

γερασμένου 

κόσμου

Πιτσιρικάς προσπαθούσα να καταλάβω τί εν-

νοούσε η γέρικη γλώσσα της όταν καθόμασταν

κάτω από τη σκαμνιά και μου έλεγε ότι ο κάθε

τόπος έχει τη δικιά του ομορφιά. Προσπαθούσε

να μου εξηγήσει ότι ομορφιά δεν είναι μόνο τα

δέντρα του λόφου, ο θεσσαλικός κάμπος που

απλωνόταν από την ανατολική πλευρά του, το

πράσινο των Αγράφων, οι αμμοβολές των σπι-

τιών του χωριού. Η ομορφιά βρίσκεται κλει-

σμένη και σε συναισθήματα, σε αναμνήσεις, σε

σκέψεις, σε μικρές χειρονομίες, χωρίς να έχουν

πάντα την υλική έκφραση που η ματαιοδοξία

μας αναζητάει. Πέρασαν χρόνια από τότε, αλλά

τα ζεστά της λόγια τα συναντάω στο διάβα μου,

τα συναντάω στα λόγια άλλων ανθρώπων, πα-

νομοιότυπα, και ας μη συναντήθηκαν ποτέ όλοι

αυτοί μεταξύ τους.

Εκείνη να ξανακουμπά την ομορφιά της πέ-

τρας στην άκρη του λόφου όπου ανέβαιναν και

κρυφοκοιτούσαν τις ταινίες που έπαιζε πέρα

μακρυά ο Θησέας, ο θερινός κινηματογράφος

στα Κάτω Πετράλωνα. 

Εκείνος συνεπής στο όμορφο ραντεβού της συ-

νωμοτικότητας όταν πιτσιρικάδες έδιναν ρα-

ντεβού για να πάνε να σπάσουν τον ραδιο-

σταθμό του Τέρενς Κουίκ στον Άγιο Νικόλαο,

γιατί έμπαινε στη συχνότητα του δικού τους

αυτοοργανωμένου και πειρατικού σταθμού

που είχαν στήσει στον Ασύρματο.

Εκείνη που στις σπηλιές του λόφου, που σή-

μερα εξερευνούν οι αρχαιολόγοι, κρυφοκοι-

τούσε τις σεξουαλικές εξερευνήσεις της

Ρομπόκο και της Βικτώριας, με ένα κομμάτι

εφημερίδα και για ένα τάλιρο.

Εκείνα τα μαγκάκια του 9ου που αράζουν στα

παγκάκια απέναντι, τσιγαριλίκια και πειραγ-

μένα παπιά, με τα ονόματα των φίλων που

έφυγαν χαραγμένα εκεί δίπλα στο ξύλο, η

ομορφιά της μνήμης που αρνείται να ενηλικιω-

θεί και να χαθεί.

Η καθημερινή τελετουργική επανάληψη των

ίδιων κινήσεων. Το περίπτερο, ο Ριζοσπάστης

στα χέρια, η τακτοποίησή του στη στοίβα του 

+

30



τραπεζιού, οι κρυφές ματιές στο αναμμένο

καντήλι του καθιστικού. Στο φως του τρεμο-

σβήνει το βλέμμα του κορνιζαρισμένου άντρα

της, ωσάν να κάνει ματιές στον Λένιν που

βρίσκεται ακριβώς παραδίπλα. Εκείνη το είχε

πει με σιγουριά, στη στοίβα στου Ριζοσπάστη

θα δούνε τα εγγόνια μου την ημερομηνία του

θανάτου μου.

Το κατέβασμα στο Φάληρο και το κούρνιασμα

στην άμμο, στα ριζά του βράχου της Καστέλ-

λας, μπροστά από το τυπογραφείο των αδελ-

φών Ταρουσόπουλου –το αγλαότεχνο, όπως το

ονομάτησε ο Κάσδαγλης. Ο Κεφαλληνός, ο Σε-

φέρης, ο Πρεβελάκης να περνάνε πίσω από

την πλάτη του, αλλά εκείνος κύριος, να ανα-

σηκώνεται και να τραβάει κουβαλώντας μαζί

του, στο φάρυγγά του, την πεισματική μυρω-

διά του μελανιού ανάκατο με στοιχεία ελζεβίρ

των 16 στιγμών.

Εκείνη η σκιώδης φιγούρα της παμπ Άβαλον,

σε μία μπάρα γεμάτη νύχτα και εντόπια μαφία,

στριφογυρίζει στην άκρη της και διαλέγει το

ρούμι, «αβάνας και όχι το άλλο, το αμερικά-

νικο». Κάθε γουλιά που κατεβαίνει στεγνώνει

τον λαιμό από τις απαραίτητες διευκρινήσεις

για το πώς επετεύχθη το ανακάτεμα σοσιαλι-

σμού και νυχτοκάματου.

Μοιάζει να έχει πλάσει τις μικροσκοπικές λε-

πτομέρειες αυτού του κόσμου με τα ίδια του

τα χέρια, με μεράκι και υπομονή. Στην κορυφή

του βουνού, θα απλώσει το χέρι του, που μυ-

ρίζει καουτσούκ από τη σαμπρέλα που άλλαξε

λίγο πριν, θα αγγίξει και θα σου πει το όνομα,

την οικογένεια, τις ιδιότητές του. Εκείνος πρέ-

πει στα σίγουρα να είχε πέσει μικρός μέσα στο

σχολικό φυτολόγιο.

Εκείνη να είναι το καταφύγιο που θα αναζητή-

σεις σε μέρες και ώρες που έχουν πάρει το

χρώμα της στάχτης. Τυλιγμένη η ίδια με την

πραότητα της ομορφιάς της, να τη συναντάει συ-

νεχώς και στους ανθρώπους γύρω της. Και ας

μην καταλαβαίνεις το πώς. Το πρώτο «μα...» που

θα βγει από τα χείλη της, αρκεί για να σε πείσει.
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Το βράδυ κοιμηθήκαν μαζί. Στο ίδιο σπίτι. Σε διαφορετικά κρεβάτια. Το πρωί το

κεφάλι στριφογύριζε από το αλκοόλ. Είχε καιρό να ανοίξει τα μάτια του και

να μυρίσει γυναικείο άρωμα στο σαλόνι. Αλλά αυτό ήταν ιδιαίτερο. Όχι από

αυτό που εσωκλείεται σε χρωματιστά μπουκαλάκια. Από το άλλο, αυτή την

αλλόκοτη μυρωδιά του σώματος, της ανάσας, των χειλιών. Αυτό το άρωμα

που κάποιες φορές δεν το μυρίζεις. Το νιώθεις. Το αγγίζεις. Έστειλε με το

βλέμμα μία καλημέρα μπερδεμένη με φιλιά, χωρίς αποδέκτη, το κεφάλι ήταν

χωμένο στα σκεπάσματα, γύρισε το κλειδί της εξώπορτας, αντάμωσε με το

8ωρο της μισθωτής εργασίας. Το απόγευμα που γύρισε, το κεφάλι παρέμενε

βαρύ, σέρτικο. Ξάπλωσε στο κρεβάτι. Εκεί που πριν κάποιες ώρες είχε απο-

κοιμηθεί εκείνη. Στάθηκε ακουμπιστά με τη μυρωδιά της. Αρκούσε. Μπο-

ρούσε να βουτήξει στις θύμησες, απουσία του σώματος. Άρπαξε το μαξιλάρι,

συντρόφεψε με τον Ιζζό. 

Ξεφύλισσε το Μαύρο τραγούδι της Μασσαλίας, σελίδα 247, το διάβαζε για δεύ-

τερη φορά: «Μείναμε έτσι, σιωπηλοί. Είχαμε και οι δύο φυλάξει κάπου μέσα

μας τον πόθο για τον άλλο. Σκεφτόμουνα πως κάποτε θα έπρεπε να εκπλη-

ρωθεί αλλά δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα. Το πιο σημαντικό -και το ξέραμε-

ήταν η χαρά που μας έδινε η κάθε μας συνάντηση, η ανακάλυψη του ενός

από τον άλλον. Όλα τ΄ άλλα μπορούσαν να ΄ρθουν αργότερα. Ενώ πλησιά-

ζαμε πια προς το αυτοκίνητο, το χέρι της χώθηκε στο δικό μου. Η Λεϊλά ήταν

ένα φοβερό κορίτσι. Πριν χωρίσουμε, εκείνη την Κυριακή, με φίλησε στο

μάγουλο. «Είσαι πολύ εντάξει άνθρωπος, Φαμπιό».
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σκίτσο: Myla





στα πεζοδρόμια έσπειρα τα όνειρα μου,
και απ΄αυτά τρυγώ όλες μου τις αναμνήσεις


